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VALSTS PARLAMENTA PAMATOTS 
ATZINUMS PAR SUBSIDIARITĀTI 

Temats: Polijas Republikas Sejma pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, 

un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

Saskaņā 2. protokola 6. pantu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 

piemērošanu, ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Polijas Republikas Sejma pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

REZOLŪCIJA 

 

POLIJAS REPUBLIKAS SEJMS 

 

2017. gada 22. jūnijā 

 

par konstatējumu, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba 

un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 

2010/18/ES COM(2017)253 neatbilst subsidiaritātes principam 

 

 

Pamatojoties uz sava Reglamenta 148.cc pantu, Polijas Republikas Sejms konstatē, ka 

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par darba un privātās dzīves līdzsvaru 

vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES COM(2017)253, 

neatbilst subsidiaritātes principam, kas minēts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 

3. punktā. Priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo Komisija nav sniegusi 

pietiekamus pierādījumus tam, ka Eiropas Savienības mērķi, kuru noteikumi ir paredzēti 

ierosinātajās direktīvās, var tikt labāk sasniegti Savienības līmenī. 

Pamatots atzinums ar iemesliem, kādēļ Sejms uzskata, ka šis priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam, sniegts šīs rezolūcijas pielikumā. 

 

 

 

 

SEJMA PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

 

Marek Kuchciński 
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Rezolūcijas pielikums 

Polijas Republikas Sejms 

2017. gada 22. jūnijā   

 

 

Polijas Republikas Sejma 2017. gada 22. jūnija pamatots atzinums par to, kāpēc Sejms 

uzskata, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un 

privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes 

Direktīvu 2010/18/ES ir neatbilstošs subsidiaritātes principam 

 

Polijas Republikas Sejms konstatē, ka priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ 

Padomes Direktīvu 2010/18/ES  – COM(2017)253, neatbilst subsidiaritātes principam, kas 

minēts Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktu. 

Ar ierosināto direktīvu ir paredzēts dot ievērojamu ieguldījumu virzībā uz to, lai 

izveidotu darba un privātās dzīves līdzsvara panākšanu strādājošiem vecākiem un 

aprūpētājiem, vienlaikus atceļot pašlaik spēkā esošo Direktīvu 2010/18/ES. Ierosinātās 

direktīvas mērķis šķiet pamatots un vēlams, jo īpaši, ņemot vērā tās ietekmi uz ģimenes lomas 

bērnu audzināšanā palielināšanu, kas būtu vēl efektīvāk sasniedzams, izmantojot sīki 

izstrādātu kārtību attiecībā uz atvaļinājumu, elastīgāku darba organizāciju vai palielinot 

vīriešu īpatsvaru, kuri izmanto šādus darba režīmus, tādējādi nodrošinot viņiem ar sievietēm 

vienlīdzīgas iespējas sievietēm veltīt vairāk laika bērna kopšanai un audzināšanai. 

Tomēr Sejms uzskata, ka Savienības līmeņa regulējumam ir jāņem vērā juridiskie 

risinājumi, kuri dalībvalstīs jau ir spēkā. ES regulējums nedrīkst iejaukties valstu tiesiskajos 

pasākumos, ar kuriem tiek nodrošināts pienācīgs ģimenes aizsardzības līmenis attiecībā uz 

bērnu aprūpi un audzināšanu. 

Sejms uzskata, ka, par spīti Eiropas Savienības likumdevēja izvirzītajam mērķim, 

proti, ģimenes (abu vecāku) lomas nostiprināšanai bērna aprūpē un audzināšanā, direktīvas 

priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo Komisija nav sniegusi pietiekamus 

pierādījumus tam, ka Eiropas Savienības mērķi, kurus paredz ierosinātās direktīvas 

noteikumi, ir labāk sasniedzami Savienības līmenī. Saskaņā ar 2. protokola 5. pantu par 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas 
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Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, leģislatīvā akta projektā jābūt 

iekļautam sīki izstrādātam ziņojumam, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam 

un proporcionalitātes principam. Šajā ziņojumā jāiekļauj elementi, kas ļauj izvērtēt akta 

finansiālo ietekmi, un — attiecībā uz direktīvu — tās ietekmi uz noteikumiem, kas 

dalībvalstīm jāievieš, tostarp — attiecīgā gadījumā — uz reģionālajiem tiesību aktiem. 

Secinājumu, ka Savienības mērķis ir labāk sasniedzams Savienības līmenī, pamato ar 

kvalitatīviem un, kur vien tas iespējams, kvantitatīviem rādītājiem. Leģislatīvo aktu projektos 

ņem vērā vajadzību nodrošināt to, ka visi finansiālie vai administratīvie apgrūtinājumi, kas 

rodas Savienībai, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām iestādēm, uzņēmējdarbības 

subjektiem un pilsoņiem, ir cik vien iespējams mazi un atbilstīgi noteiktajam mērķim. 

Komisijas sniegtais pamatojums direktīvas priekšlikumam neattiecas uz Polijas tiesisko 

regulējumu, kas nodrošina augsta līmeņa ģimenes aizsardzību attiecībā uz bērna aprūpi un 

audzināšanu. 

Visbeidzot Sejms uzskata, ka priekšlikums attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvu par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko 

atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES  - COM(2017)253 neatbilst subsidiaritātes principam. 


